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Οι μηνιαίες τιμές mobile data στην Ελλάδα, ακόμη και μετά την εξαίρεση του φόρου κινητής 

τηλεφωνίας – για προγράμματα με απεριόριστο όγκο δεδομένων και ταχύτητα 10 Mbit/s, 

αλλά και για προγράμματα με μικροσκοπικό όγκο δεδομένων 2 έως 3 gigabytes (επί του 

παρόντος το επίκεντρο του Προέδρου της ΕΕΤΤ κ. Μασσέλου) – εξακολουθούν να είναι οι 

ακριβότερες.  

Rewheel research PRO-report. Συμπληρωματική έρευνα τιμών στην ερευνητική μελέτη Μαρτίου 2020 της Rewheel η οποία ανατεθεί 

από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Για πρόσβαση στην πλήρη μελέτη επικοινωνήστε μαζί μας: rewheel@rewheel.fi 

rewheel@rewheel.fi 

 

Τον Μάιο του 2020, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσίευσε1 μελέτη της Rewheel για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 

αγοράς σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στο ευρύτερο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας της ψηφιακής οικονομίας. Η μελέτη 

της Rewheel έδειξε ότι οι τιμές δεδομένων κινητής τηλεφωνίας (mobile data) στην Ελλάδα ήταν και εξακολουθούν να είναι από τις 

πιο ακριβές στις 41 χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο φόρος κινητής τηλεφωνίας 

δεν είναι σημαντικός παράγοντας στις ακριβές τιμές. Οι τιμές δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβές ακόμη 

και μετά την εξαίρεση του φόρου κινητής τηλεφωνίας. 

Μετά τη δημοσίευση της μελέτης της Rewheel, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ, η Vodafone και η 

Wind προέβησαν σε ανακριβείς2 και παραπλανητικούς ισχυρισμούς σχετικά με τη μεθοδολογία και τα ευρήματα της μελέτης. Η 

ΕΕΤΤ η Vodafone και η Wind ανακριβώς ισχυρίστηκαν, μεταξύ άλλων, ότι η μελέτη της Rewheel δεν έλαβε υπόψη τα πλάνα 

καρτοκινητής, τις εκπτώσεις που προσέφεραν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σε ορισμένους επιλεγμένους πελάτες και τον ελληνικό 

φόρο κινητής τηλεφωνίας (12% έως 18%).  

 

 

1https://epant.gr/files/2020/connectivity/Greek_mobile_data_connectivity_competitiveness_review_March2020_PUBLIC_EL.pdf  
2http://research.rewheel.fi/downloads/Rewheel_response_to_EETT_Vodafone_Greece_09052020_Greek_translation.pdf  
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Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ κ. Μασσέλος σε συνέντευξή του στη Ναυτεμπορική3 λανθασμένα45 αμφισβήτησε τα πορίσματα των μελετών 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Rewheel δηλώνοντας «Η Ελλάδα δεν είναι η φθηνότερη αγορά αλλά ούτε και η ακριβότερη 

αγορά στις τηλεπικοινωνίες» και προσθέτοντας ότι «η προσοχή της ΕΕΤΤ σήμερα πρέπει να είναι στραμμένη στην τιμή των 2 - 3 

GB και όχι σε αυτή των 20 - 30 GB, των unlimited πακέτων ή το 2, 3 ή 4x για τα συμβόλαια των 30 ευρώ.» 

Μία εβδομάδα αφότου ο κ. Μασσέλος δήλωσε στη Ναυτεμπορική ότι η προσοχή της ΕΕΤΤ σήμερα πρέπει να είναι στραμμένη στην 

τιμή των 2 - 3 gigabytes και όχι σε προγράμματα με απεριόριστα δεδομένα η Vodafone έφερε στην Ελληνική αγορά προγράμματα 

συμβολαίου με απεριόριστο όγκο δεδομένων (2 Mbit/s, 10 Mbit/s και μέγιστες διαθέσιμες ταχύτητες αναφέροντας) επιγραμίζοντας 

ότι  «Η Vodafone Ελλάδας καινοτομεί, απελευθερώνοντας τη χρήση των mobile δεδομένων, με τα νέα προγράμματα Vodafone 

Giga Unlimited και απεριόριστα data για όλους, απαντώντας σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας και 

επιταχύνοντας τη μετάβαση προς το ψηφιακό αύριο της χώρας»6. 

Συμπληρωματική έρευνα τιμών Ιουνίου 2020 

Παρακινούμενη από τα σχόλια του Προέδρου της ΕΕΤΤ κ. Μασσέλου σχετικά με το ότι η προσοχή της ΕΕΤΤ σήμερα πρέπει να 

είναι στραμμένη στην τιμή των 2 - 3 gigabytes και τα νέα προγράμματα της Vodafone τα οποία περιέχουν απεριόριστο  όγκο 

δεδομένων συγκρίναμε σε αυτή τη συμπληρωματική μελέτη τις τιμές δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα Ιουνίου 2020 με 

τις τιμές Ιουνίου 2020 δεκαένα άλλων χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ όπου το γενικό επίπεδο τιμών καταναλωτή είναι υψηλότερο 

από το γενικό επίπεδο τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα. 

Σε αυτήν τη συμπληρωματική έρευνα τιμών χρησιμοποιήσαμε τρεις συγκριτικές μετρήσεις. Την ελάχιστη μηνιαία τιμή των 

προγραμμάτων φωνής και δεδομένων 4G & 5G (smartphone) που περιελέμβαναν τουλάχιστον 2 gigabytes, 3 gigabytes και 

απεριόριστα gigabytes. Στην συμπληρωματική αυτή σύγκριση συμπεριλάβαμε όλα τα μη-συνδυαστικά ατομικά μηνιαία κυλιόμενα 

προγράμματα καρτοκινητής (prepaid voice & data plans) και όλα τα μη-συνδυαστικά ατομικά προγράμματα συμβολαίου (postpaid) 

τα οποία περιλαμβάνουν χρόνο ομιλίας σε όλα τα εγχώρια δίκτυα. Σε αυτή τη σύγκριση λάβαμε υπόψη όλες τις ειδικές εκπτώσεις 

που ισχύουν αποκλιστικά για νέες συνδέσεις και συνδέσεις φορητότητας αριθμών (π.χ. εκπτώσεις 45% της Cosmote και της 

Vodafone). Σε αυτή τη σύγκριση του Ιουνίου 2020, πριν συγκρίνουμε τις Ελληνικές τιμές με της τιμές των άλλων 19 χωρών 

αφερέσαμε το φόρο κινητής τηλεφωνίας από τη μηνιαία τιμή όλων των προγραμμάτων της Cosmote, Vodafone και Wind. 

Στόχος μας με αυτήν τη συμπληρωματική μελέτη ήταν να προσδιορίσουμε το επίπεδο των τιμών δεδομένων κινητής τηλεφωνίας  

στην Ελλάδα αφού ληφθούν υπόψη όλα τα προγράμματα καρτοκινητής και συμβολαίου, όλες οι ισχύουσες μέγιστες εκπτώσεις και 

αφού αφαιρεθεί ο φόρος κινητής τηλεφωνίας.  

Όπως φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα, ακόμη και αφού ληφθούν υπόψη όλα τα μηνιαία κυλιόμενα προγράμματα καρτοκινητής 

και συμβολαίου, όλες οι εκπτώσεις και αφού αφαιρεθεί ο φόρος κινητής τηλεφωνίας οι τιμές δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στην 

Ελλάδα του Ιουνίου 2020 για 2, 3 και απεριόριστα gigabytes εξακολουθούν να είναι οι υψηλότερες μεταξύ των 19 χωρών ΕΕ & 

ΟΟΣΑ («ανεπτυγμένες οικονομίες με επίπεδο τιμών καταναλωτή υψηλότερο από αυτό της Ελλάδας»). 

 

3https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1602077/i-ellada-den-einai-i-akriboteri-agora-stis-tilepikoinonies  
4https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1603932/apantisi-rewheel-stin-eett-gia-tis-times-ton-data-stin-kiniti-tilefonia  
5https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2025957/rewheel-h-eett-sthrizei-thn-pshfiakh-nhsteia.html  
6https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/digital-press-office/deltia-typou/20200603-h-vodafone-fernei-mia-nea-epochi-me-aperiorista-data-gia-olous-mesa-apo-ta-
nea-programmata-vodafone-giga-unlimited-kai-symvallei-sto-psifiako-alma-tis-elladas/  
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